IN DIT NUMMER

Woensdag 14 februari 2018 is
het weer Valentijnsdag!



Nieuws van de afdelingen



Carnaval



Open Dag



Vakantie



Thema-avond

Open dag:

17 februari van 11.00—14.00 uur.

Voorjaarsvakantie:
Van zaterdag 24 februari tot en met zondag 4 maart.

Thema avond maandagavond 12
maart!
Wigwamvakanties
Wigwamvakanties biedt leuke
vakantiebestemmingen aan
voor gezinnen met een kind met
beperking. Voor informatie
kunt u kijken op
www.stichtingwigwam.nl



Bewindvoering



Mentorschap



Onder curatele stellen



Het belang van een testament door
notaris mr. M.G. van Ravesteyn

Maar er is ook een korte presentatie van
Stichting Bont en Stichting Bijdehand
voor naschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten met mogelijk gebruik van PGB.
Noteert u deze datum vast.

SO

Project Ik ga naar de winkel!
Met het SO spelen en werken we aan het project Ik ga naar de winkel!
Elke groep is een andere winkel. Er is een dierenwinkel, muziekwinkel,
boekenwinkel, speelgoedwinkel, drogist, supermarkt en een bakker.
Op vrijdag 16 februari willen we dit project afsluiten. De kinderen van
het SO mogen geld (€ 0,50 tot € 2,00) meenemen en gaan winkelen in
de andere groepen. In elke winkel is wel iets te doen of iets te kopen.
Ook de autigroepen gaan bij elkaar in de winkel kijken
(zij hoeven geen geld mee te nemen).

De Kermits gaan 19 februari naar een muziekvoorstelling bij Theater
Zuidplein.

Carnaval journaal
Op vrijdag 9 februari vieren wij op
school carnaval. Carnaval is het feest
van zotheid, spot en uitbundigheid
rondom het vasten. Hier weten wij op
de Mattheusschool wel goed raad
mee. We zullen op deze dag een modeshow houden, spelletjes spelen en
natuurlijk lekker hossen (dansen).
Het thema is “De feestwinkel”. Met
dit thema kunt u zelf bedenken in
welke kleding uw kind naar school
gaat komen. De schooltijden zijn niet
anders dan normaal. Verdere informatie krijgt u in de informatiebrief
van de carnavalscommissie.

De Ernies, Schakels en Gonzo’s zullen op 2, 9 en 16 februari een dansles krijgen tijdens hun gymles.

Op dinsdag 13 februari gaan de Kermits en Fozzies naar De Doelen voor een voorstelling van het Philharmonisch
orkest. Deze voorstelling heet “Liedjes uit de oude doos”.

VSO

Danswedstrijd
VSO leerlingen die zich opgeven, kunnen meedoen aan de dansclinics
die gehouden worden op 2, 9 en 16 februari tijdens de gymles.
Op dinsdag 20 februari wordt er een jaarlijks danstoernooi gehouden
bij Mytylschool De Brug. Er kunnen maximaal 10
kinderen worden opgegeven om mee te doen aan de
wedstrijd.

Op vrijdag 9 februari vieren
wij carnaval. De kinderen
mogen verkleed naar school
komen.

Vrijdag 16 februari gaan d e ein dgr o epen n aar het belasting en dou ane m useu m voor de les “Betrapt”.
Hoe werden smokkelaars in het verleden ontdekt? En hoe speurt de Douane tegenwoordig naar smokkelwaar en verboden goederen? Met een archief vol informatie, materiaal en tools gaat de klas op onderzoek door het museum.
Lukt het de klas een smokkelaar te betrappen?

